
 

 

 

 

 

:تعدديةسلطة ل السياسي نتقالإلبناء مراحل ا  

 دراسة استعراضية للقضية السورية
 

 

جتماعاإلتقرير    
 

 

 حكومية غيرات ومنظمسسات لمؤ ال السالم وصناعة السياسة ممثلينالمفكرين والباحثين في مجفضل أمجموعة من جتمعت إ

  عنفالالدراج إنية كامإلحث المبادئ و التطبيقات العملية لب واشنطن العاصمة االميريكية في 3182عام من  تموز 81-81في 

الهدف الرئيسي تركز  بحيث  سوريا. السالم في ةوعملي السياسي للسلطةنتقال واإلجهود الوساطة  في الغير دوليةطراف واأل

يجاد استراتيجيات إمتوازنة للجنسين و تضمن مشاركة و تعددية ة وساطة شاملةيلعميجاد إلبحث خيارات سبل  علىجتماع لإل

للتطبيق.قابلة   

 

 ملخص المناقشات الرئيسية

 

:و التعددية يةماذا نعني بالشمول  

 ولكن  .بشكل حصري وعسكريةسياسية طراف أ لنخبة منامشاركة  ىعلنتقالية اإلحلة المرقتصرت محادثات السالم واغالبا ما 

عدم كفاءة مثل هذا  تثبأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية متزامنلدولية ا غيرمسلحة طراف أو انتشار الداخلية  النزاعاتتزايد 

 عدم التدخل سياسةالدولة وة سياد ايجاد توازن ما بين مبادئتواجه تحديات في االمم المتحدة واطراف متعددة  لازوالت .المفهوم

 وليةد رغياطراف مسلحة  ادراج في ملموس تزايد ، طرقرغم ذلكو . والنزاعات لمفهوم الحروب جديدةحقائق  نتيجة ظهور

دعم متزايد و ملحوظ الدراج اطراف غير كان هناك   و في نفس الوقت  .منذ التسعينيات ة االنتقاليةلحوالمر السالم ةعملي في

مجموعات ال  بشكل خصوصي و لمجتمع المدنياي ما يعرف با – السالم والمرحلة االنتقالية  عملياتفي  دوليةمسلحة وغير

:التالي على النحوبسيط جدا  أالمبد يعتبر التحليل المنطقي لهذاو –.النسائية  

 

فغالبا   .عليه متفاوض اتفاقجزء اساسي في قبول و استدامة اي  يعتبروناثر النزاع المسلح على المدنيين وفي تام على وعي هم ف

و في جهود وساطات و مصالحات محلية  ينخرط بعضهم وبل  . يقاف العنفالى االدعوة السباقة في ما تكون هذه المجموعات 

عقيدتهم و انتماءاتهم وتتمثل في ا يمتلكون امتيازات و شرعيات و غالبا م  عاش.تواالنجهود اإلغاثة  برعاية البعض اآلخر يقوم

ر دو القادة النساءالعديد من  تلعبهذا و  ان تساعد جهود المفاوضين الرسميين الى حد كبير. يمكناالجتماعية التي  هوتيهم

هناك  به, غالبا ما يكون االساسي و المهم الذي يتمتعونالدور و رغم . اتمناطق النزاعفي في المجتمعات المدنية اساسي 

السائد بان العمليات عتقاد اال الىستثنائهم سبب ا غالبا ما يرجحو   تهميش كبير لمشاركتهم في جهود الوساطات الرسمية.

اختيارهم.عملية ولين هوية المؤه متجلية فيعملية  معضالتاي  في التعامل معاكثر  فاعلية ب تتمتع والحصرية ةاالستثنائي  
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؟اية اهمية الشمولية هل تمثل  

 حافل فة بتاريخ وحدثت في بلدان معرقد  الماضيتسعين بالمئة من الحروب االهلية في العقد نعم. يقدر البنك الدولي بان 

اتزاعبالن
1

في خالل فترة  اتفقات خمسكل من اتفاق سالم واحد في فشل  3188و  3111بين عامي فقد تميزت الفترة ما . 

خمسة اعوام
2

من  — المجتمع المدني في عمليات سالم بطريقة موضيعة جدراالنوعية انه عند االدراسات الكمية و. هذا واثبتت 

 فغالبا ما يكون االتفاق —على طاولة المفاوضاتدء النزاع و من خالل تمثيل مباشرلة مبكرة من بحالمفضل ان تكون في مر

%46المجتمع المدني يقلل من فشل اتفاقات السالم بنسبة اظهرت دراسة حديثة بان ادراج  قد واستدامة.  اكثر الناتج 
3
.   

 .من قبل طرحمهمة اخرى لم ت اقضايتمثيل اكبر للمجتمع المدني في محادثات السالم االطراف في النظر في  يساعدهذا و 

عسكرية ية الانسانحوافز قدميو ,عملية سالم متوقفةانعاش في  هذا التمثيل يساهمغالبا ما ف ى: اخر كثيرة عوامل باالضافة الى

التزامات  يقوي و, عليها التسوية المتفقبالوعي لدى العامة للقبول  يزيد من مستوى االمر الذي, للتوصل الى تسوية سياسية

 الوسطاءد اعتما سابقة ربو قد اثبتت تجاهذا   .اخرى جهةمن  و بعضهم البعض من جهة اتجاه مجتمعاتهم المتنازعةاالطراف 

:لة الشموليةأمس تطبيق عملية مع ةافقمتر وجود تحديات كبيرة عند المواقف االفتراضية التالية  

 

  .      االطراف تعددحال اعتماد احتمال زيادة االمور تعقيدا في ن مدعين عملية حصرية تهميشية مدعي بنونيت  -8

     قادة المجموعات المسلحة , الحكومات, اوالتالية:  ن مسألة اختيار المجتمعات المدنية لالطراف االساسية ولوي  -3

       نصبت نفسها بنفسها. ةمعارض     

         فقط. يتفقون على توسيع العملية بعد توقيع االتفاق بحيث يشارك المجتمع المدني في دعم " عملية التطبيق"  -2

  

ل يمثفي ت االطراف المتنازعة عدم شرعيةنقل الصورة الحقيقة  التي تتمثل في  في المواقفهذه مثل  تفشلعادة ما و 

متمثلة  تمع المدني من محادثات السالم حزمة اخرى من المشاكلاستثناء المج شكلضافة الى ذلك يو باال  .تماعات المدنيةلمجا

في  يؤدي الى زيادة مما النساء واالطفال واالقليات(ك) اجات قطاعات اساسية من المجتمعتيحا بالتعبيرعنات يتفاقالافشل في 

 تفاوضملكية المجتمعات المدنية للتسويات الم يدتقي و من جهة بشكل اجمع و العملية المشاركة االطرافب ثقة العامةال انعدام

. من جهة اخرى الدعم الواسع لعمليات التطبيق تقليلو عليها  

 

المدنية في محادثات السالم ظاهرة جديدة؟المجتماعات  مشاركة عمليةعتبر تهل    

 الصومال، غواتيماال، كما هي الحالة فيالسالم ) ية عمل في مشاركة المجتمعات المدنيةالتي توضح مثلة األ العديد من توجدكال. 

عين رتدعم من قبل متب دنية محليا وبشكل طبيعي وعات المالمجتم تشكلفغالبا ما ت (. ارييليب و الشمالية، يرلنداا سريالنكا،

اهتمام  غياب فغالبا ما يؤديلذا   .هذه المجتمعات تنظيمعملية تساهم االخيرة في  نالمدني الدولي دون امجتمع الدوليين و

المجتمع  فلقد عمل  :ت االستثنائيةالعديد من الحاالكما توجد  . ط للمجتمع المدنيلى تمثيل شكلي فقإ بالتعددية وعملي منهجي

 و دعم مساعدةب فاوضاتمفي الرسمية  اتارشستا مجموعةكجنب مع الحكومة لعقد حوار وطني  إلى اجنبغواتيماال في المدني 

رجال اعمال في جهود دبلوماسية مكوكية لجلب االطراف ساهم قادة دين و فقد االمم المتحدة.  اما في الموزنبيقمن قبل  

ع اتفاق يبتوق سياسيةجنبا الى جنب مع اطراف  رجال اعمالو بشكل مشابه قام قادة دين و  المفاوضات.المتنازعة الى طاولة 

سيرلنكا و سيراليونو ايرلنداشمال و  اما في ليبيريا  .في شمال افريقيا ايدهتحكم االبارمن  عقود بذلك ناهينوطني سالم 

الوساطة بين االطراف  بدور محوري في العديد من القيادات النسائية قامت, على سبيل المثال و ليس حصرياومال, صالو

     لوضع حد للنزاع. تفاوضيةحلول الطريق ل ةمهدمالنار و الطالق وقفاتفاق وقيع بتذلك متوجة  المتنازعة

 

من الناحية المثالية:  غالبا ما تعمل االطراف الدولية على تحديد االطراف المتحاورة ) اطلع على "معايير االدراج" المقترحة 

 ية جيترووتنظم حمالت  . الفني التدريبمصادر وبال اعم مبادرات محلية من خالل تزويدهعلى دايضا  عمدتفي االسفل( و 

. جها في المفاوضاتاو ادر المجتماعات المدنيةبلالعتراف   

     

                                                             
  3باغروند بيبر -3188, تقرير التنمية المستدامة الدولية لعام استدامة عملية السالم ما بعد النزاع" "( 3181, 1, ب, ) ولتر 1

2 (3183,88ساال في بيانات النزاع),برنامج اوب   "سييو  ," اتفاق سالم  
التفاعالت الدولية: النظرية و البحوث التجريبية في العالقات  والسالم الدائم" , ني في اتفاقات المدرسيخ السالم: الجهات الفاعلة في المجتمع (, "ت31,3183نيلسن , د ) 3

   344-362(، 3)21الدولية، 
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اما من الناحية الواقعية:  لقد عجزت سياسات الكثير من المنظمات االقليمية و الدولية في ادراج منهجي و منظم للمجتمع المدني 

.لرغم من وفرة الحلولاب طيةاكجزء من استراتيجياتهم الوس  

  

االنتقالية؟جزء من العملية الوساطية و واهل يريد نشطاء المجتمع المدني السوري ان يكون  

 المدنية عن موافقتهم  منظماتال للعديد منسوري ممثلين  مشارك نلخمسي الستطالع للرأي النتائج االولية نعم. لقد دلت

منظمات المتحدة و  االممك)  اطراف دولية لك لم تقمرغم ذ  على المشاركة(. بالمئة 18) حيث وافق  فاوضاتمالمشاركة في لل

من التواصل مع اطراف دولية  تعمل  (بالمئة 18اي ما يقارب ) االغلبيةهذا و لم يتمكن   .غالبيتهممع  لتواصلاب (دولية اخرى

في  هذه المنظماتل واضحة و غياب استراتيجيةفي انعدام االمن  بعضها تمثلي عديدة مرحلة انتقالية سياسية السباب اعداد على

  بالمواالة تسم البعضا  وجهات نظر معارضةلاالحصائيات غالبية  تمثيلى الرغم من لالمدني في سوريا.  فعالمجتمع  ادراج

   .و خطط انتقالية اخرى 3مؤتمر جنيف ثاتمحادل جدا متواضعاطالع  لدى غالبيتهمو كان  هذا لحكومة.ل

 

؟يرالمشاركة؟ ما هي معايفي المفاوضات يشاركمن يجب ان   

 اغلبية تخصصفاما في الواقع,  مصداقية. ال شرعية" اوال" مبادئالى حد كبير على  في المفاوضات تعتمد المشاركةان  بيج

 وأارتكاب العنف  بامكانية المشاركةشرعية  رتبطوتالعنف.   استخدام علىلك القوة تمتالطراف  لمفاوضاتالمقاعد على طاولة ا

تلفق لها تهمة و أالنخبة" من " كونهامات تتمثل في اتهاأطرف مدنية غير مسلحة غالبا ما تواجه و افساد اتفاق ما. القدرة على 

 نفترض بانه و من غير المنطقي ان عند محاولة المشاركة في المفاوضات."ةمؤهلغيرشعبية طبقة " النتماء الىا او" سسيالت"

كون هناك معايير تحدد عملية يلذا يجب ان   .ة االنتقالية و عمليات الوساطةلفي المرح المدني مجتمعللتمثيل كلي ك يكون هناس

   اختيار المجتمع المدني للمشاركة في المفاوضات. 

 

ورشة العمل) الرجاء  فيلك التي طرحت و ت في االستطالع االذين شاركومن قبل السوريين  ترحةقالمريالمعايتعتبر كل من لذا 

:تمع المدنيذات اهمية كبيرة في تحديد و انتقاء المج االطالع على الجدول في االسفل(  

  

اوال:  يمكن ان تسهل هذه المعاييرفي تحديد المقدار الكافي من المشاركة – اي تكون العملية اكثر شمولية و التعتمد فقط على 

وجود بعض القيود.من بالرغم  النخبة و المجموعات المسلحةمشاركة   

  ثانيا  :  يمكن ان تساهم في تقوية العملية و زيادة قيمتها الفعلية من خالل تزويدها بالعديد من المصادر.   

 

 ذات طابع مشابه حكوميةمنظمات غير من  مجموعات اختيار علىللعديد من االطراف الدولية نهج االفتراضي ال عتمدفغالبا ما ي

 لكنو. حقوق االنسانو ديمقراطيةنشرالو الذي يعتمد على  التركيب و التنظيم من حيثمنظات غربية غير حكومية معاصرة ل

بل يضم المنظمات غير الحكومية الذي ال يتمثل فقط في  التقليدي  المجتمع المدنيالى تهميش  هذا النهج اعتماد يمكن ان يؤدي

 لذا يجب  بشكل منعزل عن الخارج. صميم الحضارة  هذا و تتمركز العديد من العوامل الوسيطة فيجميع شرائح المجتمع. 

تائج ايجابية على العملية ن اضفاء منتمكنهم  واطراف المجتمع المدني تميز  تاريخية اليجاد خصائصالتجارب الفي  الغوص

  المحادثات.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 كيف يجب اختيار المجتمع المدني؟ هل يمكن ان تكون العملية شاملة بشكل كاف؟

.بمقدارصعوبة و حساسية عملية اختيار ممثلي المجتمع المدني اعداد و تصميم عمليات السالم في ن يجب ان ال يتاثر المعنيو  

فبشكل مثالي: تقوم قطاعات مختلفة من المجتمع المدني) كالنقابات العمالية,المجموعات النسائية, مجموعات االقليات, الخ( في 

 نماذج اخرى طبقت في سياقات مختلفة  ايضا هناكالحال في غواتيماال. ويوجد كانقطاعات محددة كما  من عنهمن ياختيارممثل

ولكن ال  . (في سوريا" في االسفل و معايير للمشاركة انماطاختيار شخصي) اطلع على " و ترشيحو متمثلة في اجراء انتخابات

 يتم اختيار انلذا يجب   .اكثر العمليات شموال في حتى المجموعاتالشخصيات و لجميع ك تمثيل كلي يكون هنايمكن ان 

 الياتيجب ان يكون هناك و هذا  المهمشة. التي تهم الجماعاتقضاية الو جهات النظر و  الغلبية لةمثم شخصيات و مجموعات

 تكونلذا يجب ان ال عند تثني الفرصة.   العملي للعمليةارة و المعلومات و الدعم شستاستشارية ) فعلية أو افتراضية( لتقدم اال

الحصرية.  الستثناء وا لتبني عملية وسيلة" ر"معايير االختيا  

 

 انماط المشاركة في سوريا:

 

:تمثيل مباشر -1  

ريا من حص ةمؤلف ردةد منفو/او وفالسورية الرسمية و فودلوفي ااركين ممثلين للمجتمع المدني يتالف التمثيل المباشر من مش

المجتمع المدني. اعضاء  

 

 حاالت سابقة:

, صومالياشمال ارلندا   

 

 الحالة السورية:

 نقل فيي المختارة لمجموعات المجتمع المدن 3فمع المدني في محادثات مؤتمر جنيوجود تمثيل مباشر للمجت يمكن ان يساهم

قيمة جدا  تكون مشاركتهم في المحادثات بحيث  .لى ارض الواقعللحقائق ع ملالشا والتعريفهم اهيراهتمامات ومصالح جم

عند وجود االهمية خصوصا امر بالغ  —اتفاق دعم اكثر اليايجاد  ضمني المر الذيا اهيرهمالمعلومات الى جمنقل ن حيث م

  .تتعلق بكل من الحكومة و المعارضةقضاية 

 

 

 افضل 8 معايير حددت من قبل المجتمع المدني السوري ) من خالل استطالع الرئي, من حيث المرتبة(:

   

القدرة على التواصل المباشر على "االرض"    -8  

: المناطق الجغرافية, الطوائف, االنتماء, العرق, الخ( تمثيل / شمولية )على سبيل المثالامكانية ال -3  

التمتع باالستقاللية السياسية -2  

(ذو خبرة مهنية في مجال) حقوق االنسان , العدالة االنتقالية, الخ -6  

ستدامة في االنشطةالالتنظيم/ االقدرة على  -8  

 

 افضل معايير حددت من قبل مشاركي ورشة العمل)غير مصنفة(
 

الترابط و التواصل مع قاعدة و جمهور معين -8  

ل مجموعات من االقليات و النساء و الشباب(في التنوع و التعددية )يمث التميز -3  

القدرة على التعبئة -2  

ل و ربط االفعال بالجمهورفعاالالقدرة على ربط الجمهور با -6   

عناية كبيرة للتنوع الجنسي المتوازنتخصيص  -8  

االلتزام بحقوق االنسان -4  

امتالك المهارت التقنية -7  

الرأي العام علىالتأثير امتالك القدرة -1  
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 عملية اختيار المشاركين:

 تساهمان  بحيث يمكن  منظمات سورية. وشبكات  و من قبل مجموعات اختيار المشاركينيجب ان تتم عملية  : بشكل مثالي

ضمان تنوع االطراف المشاركة و تزويد معلومات ل سبلخرائط و بحث  ظمات دولية غيرحكومية في اعددمناالمم المتحدة و

بحيث يمكن ان ة االختيار.  يان ترافق عملن كمالتحديات التي ي مناقشةفعالتها و تةثببقة مسنماذج  طرححول العملية و كافية 

طة لللسس يانتقال سلم سلميا و عن طريق مدني ملتزمة في وضع حد للنزاع تتضمن الخواص المحددة الختيار كيانات مجتمع

االقليات, النساء,  ف قطاعات المجتمع)اهمية كبيرة الحتياجات و ظروف مختل الذين يعون لئكاو من قبل عليه مفاوض

زويد ) بتتساهم في دفع عملية المفاوضات تقنية معرفة تمتعون بك الذين يئاول  (.,الخموالين للحكومةو  ينمعارضالشباب, 

 علىالهدف ايضا  تركزو ي  المحلي. المستوىوساطة و صنع سالم على  اتيالمشاركون في عمل ئكالدعم عند الحاجة(, و اول

المسؤولية في القدرة على مساءلة اطراف النزاع تتحمل نوع من , وامجتمعاته ضمناد مجموعات تعمل من اجل السالم ايج

  .اجات االنسانية على ارض الواقععلى اعمالهم, و تتحلى باستيعاب واسع لالحتي

  

 المرحلة التحضيرية: 

على  ينبغو ي المدني. ن مشاركة فعالة للمجتمعبحيث تضمرسمية للوساطة ة يجيتاالمم المتحدة ان تعد استرا على توجبي 

باالضافة الى مشاركات فعالة   النصائح و التوجيهات. حلقات منلتبادل المعلومات و آلياتالمبعوث ان يساهم في اعداد 

هذا و  ر العمليات. يتطوسبل  ترحات حولمق من اعدادطراف المجتمع المدني ال يتيح ومنظمة بحيث يكون هناك وقت كاف

وفي الوقت  دعم و اعداد عملية اكثر شمولية. مدى ال لتوسيع أخرى يجب على االمم المتحدة ان تعمل ايضا مع دول اساسية

في مجال  ممثلي المجتمع المدنيو التقنيات لبناء قدرات و مهارات الموارد  على تمويلن يين دوليعمتبر يعملنفسه يمكن ان 

ت على منظماهذا و يتوجب  لحوار وعمليات بناء الثقة.باالفعالة يسهل لهم عملية المشاركة من آمكان د واعدا المفاوضات,

مع المجتمع المدني السوري و  3المحادثات على المسار ها في مجال طتشنحول ا معلوماتتتبادل ال المجتمع المدني الدولي ان

ة فهم فوائد وجود عملي الخير و مساعدته فيمنسقة لتقوية مقدرات او  متكاملةاعداد استراتيجية تطوير و تعمل ايضا على 

بين اغلبية ختاما, من المفيد جدا ان يكون هناك عامل اعالمي لنشر الوعي العام و الفهم   سالم شاملة تضم جميع االطراف.

السالم. ةعمليفي المجتمعات المدنية  مشاركةاهمية العامة السورية حول   

 

 العوامل االساسية للنجاح:

يجب ان و  الرمزية.  طيدثات و تخاالمحمسير تاثير علىوذلك للمجتمع المدني يكون هناك تمثيل كبير لل وجد حاجة ماسة اني

المجتمعات  ودعلى وف توجبيبدعم من العنصر الوسيط  عملية. لل االعدادوا في يساهملمكن وقت م سرع با تأمن  مشاركتهم

يتوجب و  . المطلوبة توصياتال عداداواولوياتهم و باتهمطمتلحول ا مع جماهيرهمتواصلة  ة يارشتسا لياتآعد تان  المدنية

هذا و يمكن ان  الى العامة.  العمليةالتي تتعلق في سبل سير ايصال المعلوماتفي يهم ايضا اعتماد الشفافية والمصداقية التامة عل

بين الوفود و يضمن تمثيل فعال لوجهات نظر متعددة بما في ذالك  قةثالبناء  تعزيزعمليات فيية االستشار آللياتنجاح ايساهم 

ت.  ااالقلي  

 

:لمنتدى االستشاري الرسميا -3  

يمكن ان يتبنى المنتدى االستشاري الرسمي دورهيئة استشارية رسمية للقيام بالمفاوضات و ذلك بقرار معد من قبل الوسيط و 

حلقة  مباشرة تضمن تبادل المعلومات والنصائح و االقتراحات بين  هذا و البد ان يتم انشاءالمجتمع المدني. اطراف النزاع او 

.يتمثيل مباشر للمجتمع المدن بالرغم من احتمل عدم تواجد المنتدى و المحادثات الرسمية  

 

 حاالت سابقة:

، جنوب أفريقيايليبينغواتيماال، الف  

 

 في سوريا: 

تسبق  اجراءات بناء الثقة في المرحلة التيو العداد التوصيات آلياتخلق  فيتشكيل منتدى استشاري رسمي  ساعديمكن ان ي

 لحو اتفاق جماعياعداد  في ايضا  و يمكن ان يساهم  . سوف تتم مناقشتها اقضايحول اراء و افكارايصال والمفاوضات, 

الى طاولة مهمشة عات ومجم يصال اصواتالو ذلك  8جنيف  مع ما تم طرحه  فيالجماهير مقارنة  و احتياجات اولويات

 فاوضاتعند بداية الم ركي المنتدىمشاو   االطراف المتفاوضة بينمحادثات  هذا اجراء يسهل لذا يمكن ان.   المفاوضات

 ان يساهم المنتدى في اعداديمكن  لذابالعكس.  و فاوضة و الجمهورتطراف المالبين اما  الوسيطبدور  االخير قوميلالرسمية 
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و يقدم ايضا توصيات تتعلق في لغة االتفاقيات و اساليب ,  ة على طاولة المفاوضاتوحرالمط اقضايالمواقف من  خطابات

 تطبيقها.

 

 اختيار المشاركين:

تم من خاللها اختيار المجموعات)على سبيل يير التي تحديد المعاييمكن ان تقوم منظمات غير حكومية دولية و محلية في 

لجنة  . حيث تقومو حقوق االنسان و دينية و رجال اعمال و مجموعات معارضة و موالية, الخ( ئيةنسامجموعات   المثال:

تحديد من يشارك في ل رات استشا بتقديم مجموعة من هذه المجموعاتتوجيهية تتألف من الجهات الفاعلة الرئيسية داخل كل 

.المنتدى  

 

 المرحلة التحضيرية:

االمم  قبلمن  بق وموافقة من قبل الوسيط المعينسوجود اذن م تمد الى حد كبير علىان ضمان سالمة المشاركين في المنتدى يع

تدريب م يتن قرار رسمي النشاء المنتدى سوف بعد مناقشة و ضما  .المعارضة  المسلحة و الحكومة كل منالمتحدة و

 في اعداد ايساهموو سوف هذا الى صناع القرار.   وجهات نظرهمو سبل ايصال  في التفاوض على أساس الفائدة ن يالمشارك

اعداد جدول اعمال لمواضيع ذات جوهرية و  امجموعات المشاركة بما يخص قضايالحول وجهات نظر جميع  مخططات 

مية غير الحكومية، أو ويمكن عقد المنتدى تحت رعاية األمم المتحدة والمنظمات اإلقلي  مشترك للمناقشتها في المؤتمر.هتمام ا

بتمويل أمانة فنية لدعم اعداد المنتدى.  أيا كان الجانب المنظم سوف يقوممحايدة.  اطراف اخرى  

 

 مفاتيح النجاح:

تاثير واضح على نتائج المفاوضات اال اذا بممارسة  دور فعال بمنتديات االستشارية الرسمية ال لن يكون من الممكن ان تقوم

فاوضة للنظر به و مناقشته و دراسة المواقف المطروحة من قبل المجتمع المدني تاعتمدت بقرار رسمي موجه الى االطراف الم

بشكل  عند بدايتها 8سار جهود المفاوضات على الم و المنتدىربط مابين  جهود لا و من المتوجب ان يتم  .من خالل المنتدى

ه من المشاركة المباشرة في عملية المفاوضات و تمكن  قدرات التيمال الكتساب كاف فنيالمنتدى الى دعم . لذا يحتاج مباشر

ات في الوقت المناسب. حتقديم عروض و اقترا  

 

:المستوى فيعرمدني  مجتمع مبادرات -3   

محفز لعب دور االطراف المتنازعة و بينرفيع لتشجيع فتح اتصال مباشرعلى مستوى  بالتدخل المدنيلقد قام قادة المجتمع 

التحاور مع والمفاوضات يمكن ان يواصل هؤالء القادة الضغط على االطراف المتفاوضة  ءفعند بد اوضات الرسمية. فللم

  لتسهيل تخطي الثغرات.  جميع االطراف

 

 حاالت سابقة:

النكاجنوب أفريقيا، سيراليون، سرييق، موزامب   

 

 في سوريا:

دور محفز. على سبيل المثال, ان المجتمع ب الن يقومواالظروف امام قادة سوريين  يئةفي ته المجتمع الدوالي يمكن ان يساهم

تزويد عملية المفاوضات من خالل اجراء تدريب مهارات و  قدارت حولالمعلومات ولتبادل اوسع لل  ماسةالمدني بحاجة 

بحيث يمكن ان يقوم قادة بارزين في المجتمع المدني السوري بدورمحاورين ذات مصداقية بين االطراف  موارد الفنية. ال

ك و المساهمة في عمليات بناء الثقة ممارسيين بذلجميع االطراف نقل المعلومات بين  من خالل تسهيل عملية المتنازعة

هؤالء القادة بلعب دور قوم يمكن ان و من الم  االلتزام( بالمفاوضات.و)جتماع ى االم علهعلى االطراف لحث وطبعض الضغ

 ادور وسطاء غير رسميين يدفعو, او وسطاء رسميين في المفاوضات كما كانت الحال في جنوب أفريقيا و الموزامبيق

  ورة.عند الضرالى االمام  العملية المتوقفة 

 

 اختيار المشاركين:

النه يمكن ان يكون للبعض السلطة المستوى حصري بالضرورة  محتملين لمبادرة مجتمع مدني رفيعاليعتبر تحديد القادة 

تمثيلية  لفاعلة الدولية التواصل مع شبكاتيجب على الجهات ا لذا  االطراف االساسية. لىالمعنوية و القدرة السياسية للتاثير ع

نالكثير من السورييدعم وثقة  على كسب تمتلك القدرة بارزة  مجموعات كيانات لتحديد قادة  

  .تعدديةاالطراف للوصول الى سلطة  جميعمع  تعاونبال ةراغبالالقادة وذلك بالتركيز االساسي على 
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 المرحلة التحضيرية: 

مع المدني من خلفيات تمهيدية لقادة المجتالحكومية الدولية بعقد اجتماعات ان تقوم االمم المتحدة و المنظمات الغير  يمكن

االطراف مصداقية للتواصل مع  وذحاورين م ايجادة قضاية ذات اهتمام مشترك و مناقشالثقة و تعزيزعمليات بناءمختلفة ل

 القدرات ليتمكنوا من لعب دوريب في مجال الترويج و التفاوض و بناء الممثلين الى تدر عيخضلذا يتوجب ان كممثل لهم.  

في اعداد هذه االجتماعات  ةساعدالماالطراف  تموليمكن ان و في نفس الوقت,   بين جميع االطراف. فعال كمحاورين

  .8مسار المحادثات  تعمل على دعم المبادرات المتواصلة عند بدء ادارة لرفيعالتمهيدية ذات المستوى ا

 

 مفاتيح النجاح:

 خرآارتباط وثيق مع طرف او ذو ممثلين  دفهذا يتطلب ايجا  - ان يتمتع القادة في امكانية الوصول الى شخصيات سياسية بيج

الحكومة او مع مع  مباشرالفي التواصل  ينراغبادة ق تحديد  يتم انللغاية  من الصعب  انه ف .موقف حيادي مع المحافظة على

كبير من المبادرة يتركز جزء  يتوجب انلذا  . االمنيظرا للوضع ن بين الطرفين المفاوضاتعملية دعم ل حةلالمعارضة المس

الدعوة الهادئة بدال من الضغط  العلني. و على الترويج  

  

 الخاتمة

منظم وعلى استعداد  و ذلك لكونه مجتمع انتقال سياسي للسلطة يةفي عمل يمكن ان يلعب المجتمع المدني السوري دور مهم جدا

ال شك .  للمجتمع المدني الفعالة المشاركةيعتمد ضمان استدامة اية اتفاق متفاوض عليه على و هذا .  مسؤوليةلتحمل اية تام 

ب دور ان يلعفي الوقت نفسه على المجتمع الدولي توجب و لكن يفي مسيرتهم  يمضوا قدما ان من حق جميع السوريين في ان

 الدوران ال يتجاهلوا صناع القرار  على .  و يجبلسلطة ل سياسي في انتقال المجتمع المدني مشاركةاساسي في تسهيل عملية 

وخبرات الشركاء   من التاريخ مستمدةدروس  التعلم من الهام الذي يمكن ان يقوم به  المجتمع المدني , ال بل يتوجب عليهم

.سالم مستداملاملة عملية شالسوريين لدعم   

 

 


